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 Vi presenterar Aerie: en diskret armatur för montering på stolptopp med futuristisk prestanda 
 
Aerie ger en mjuk belysning med ett tidlöst yttre och ett inre fyllt med den senaste tekniken 
 
 
Dornbirn, Österrike/april 2020 – Thorn Lighting lanserar med stolthet Aerie, en ny stolptoppsarmatur som 
blåser nytt liv i stadsmiljön. Aerie finns i smalt eller brett utförande för att passa omgivningen. Det innebär att 
Aerie kan uppfylla de mångsidiga kraven på dagens stadscentrum samtidigt som den ger ett enhetligt intryck. 
 
Mjukt sken 
Helt ny och samtidigt tidlös. Aerie skapar ett mjukt sken som svävar obehindrat i luften och lyser upp 
stadsmiljön på ett varsamt sätt. Den här armaturen är utsökt utformad, och dess ultramoderna optik främjar 
säkerhet, välbefinnande och en lugn atmosfär. Aerie kan också enkelt anpassas till användarnas behov tack 
vare många olika installationsmöjligheter, optikalternativ, smart styrning och ytbehandlingar.  
 
Avancerad optik 
Aerie kan ge ljus på upp till 8000 lumen med färgtemperaturer på 2700K, 3000K eller 4000K. Dess optik har 
utformats för att ge komfort, precision och hög prestanda. Det mjuka skenet möjliggörs tack vare Aeries 
speciellt utformade kammare som noggrant balanserar vertikal och horisontell belysning samt minimerar 
bländningen. Thorns högpresterande optik ger enastående jämnhet samtidigt som ljuset garanterat hamnar 
exakt där det behövs – och ingen annanstans. Den följer därmed de senast bestämmelserna kring 
ljusförorening. Armaturen kan utrustas med många olika optikalternativ, inklusive R-PEC-optik för asymmetrisk 
fördelning av gatubelysning eller A-PEC-optik för asymmetrisk och perfekt rotationsmässigt symmetrisk 
ljusfördelning. Ett integrerat bländskydd kan minska ljusutsläppen baktill upp till 20 %, och det går lätt att sätta 
på ett externt bländskydd på plats för installation nära bostäder. 
 
Smart styrning 
Aerie hanterar stadsutrymmen intelligent tack vare flera olika styralternativ, bland annat DALI, bi-power, 
power-line-kontroll och trådlös kontroll. Armaturen är kompatibel med alla tillgängliga RF-system och kan 
skötas med InCity – Thorns intelligenta system för utomhusbelysning. Närvarodetektering är också tillgängligt, 
och Aerie rymmer även upp till två Zhaga-anslutningar för ytterligare funktionalitet. Aerie erbjuder också flera 
möjliga stolpkonfigurationer, stilar, monteringar och höjder. Installatören får nytta av armaturens lättviktiga 
konstruktion och enkla installation som endast kräver ett verktyg. 
 
En produkt, massor av möjligheter 
Corinne Delor, global kategorichef inom produkter för bostadsområden, förklarar: ”Aerie är en produkt med ett 
stort antal möjligheter. Oavsett ljusinstallation så går det att anpassa Aerie till den. Den välbekanta, tidlösa 
designen gör den här armaturen mycket mångsidig, och vi har utrustat den med många olika alternativ så att 
den kan användas i så många olika situationer som möjligt.” 
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Bilder 
(Foton tagna av Thorn) 
 
 

 
Aerie Slim Clear med diffusor för trivsel 
 

 
Aerie – ett tidlöst och diskret sken 
 
 



 

 

 

 

 

 
 

 

 
Aerie skapar ett mjukt sken som svävar obehindrat i luften och lyser upp stadsmiljön varsamt 
 

 
Aerie ger nytt liv till många olika stadsmiljöer 
 
Information 

Detta pressmeddelande och högupplösta bilder kan laddas ned från: 
http://www.thornlighting.com/en/about-us/press 
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Om Thorn 

Thorn designar och utvecklar innovativa, prestandadrivna och pålitliga belysningslösningar för inom- och 
utomhusbelysning samt olika styrningsalternativ. Vår omfattande produktportfölj uppfyller de dagliga behoven 
för kommuner, leverantörer, konsulter, arkitekter, installatörer, återförsäljare och slutanvändare. Den lämpar sig 
för ett brett urval av tillämpningar, inklusive kontors-, utbildnings-, industri- och stadsmiljöer, transport, sport, 
vägnät och parkeringsplatser, samt nödbelysning och olika lösningar för styrning.  Thorn är ett globalt varumärke 
som är synonymt med beprövad kvalitet, tillförlitlighet och effektivitet. Med över 90 år av belysningserfarenhet 
har vi etablerat oss som en pålitlig partner som alltid strävar efter att ge kunderna en support som sträcker sig 
bortom själva produkten. Vi hjälper till att förbättra allmän- och trafiksäkerhet i städer och kommuner med 
intelligenta lösningar och bättre anslutningsmöjligheter. Thorn är en stolt medlem av Zumtobel Group med fokus 
på att erbjuda rätt belysningslösning för människor, platser och miljön. Vår främsta prioritet: Att erbjuda rätt 
belysning för dig. Läs mer på www.thornlighting.com 
 
Presskontakt: 
Daniela Thanner 
Brand Project and Communications Manager Thorn 
Tel: +43 664 808 922 263 
Daniela.Thanner@zumtobelgroup.com 
 
Nina Soderstrom 
Marketing Communications Manager Nordic & Baltics 

Tel: +46 705 360933 

Nina.Soderstrom@zumtobelgroup.com 
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